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De Stichting Centrum Bouwen in Staal juicht het door de samenwerkende 
brugbouwers genomen initiatief om ter ge legenheid van de inge-
bruikstell ing van de brug over de Merwede een korte technische 
beschrijving van dit kunstwerk het licht te doen zien, van harte toe. 

Uit deze door de Rijkswaterstaat Directie Bruggen opgestelde 
beschouwing moge de lezers o.m. bli jken volgens welke theoretische 
grondslagen genoemde instantie het ontwerp heeft gemaakt en uit-
gewerkt. 

Een woord van hulde voor de zo goed doordachte constructies is hier 
zeker op zijn piaats. Deze in staal ui tgevoerde objecten toch vormen 
een levend bewijs van de moderne ontwikkel ing in de brugbouw 
hier te lande, die economie aan schoonheid paart. 

Onder het wakend oog van de opdrachtgever is bij de uitvoering grote 
zorgvuld igheid aan de dag ge legd , waardoor het werk aan de hoogste 
eisen voldoet en de bruggen een waardevol le propaganda betekenen 
voor het kunnen van de Nederlandse Staalbouw. 

Ten geleide 

De Voorzit ter van de 
Stichting Centrum Bouwen in Staal 

2: maart 1961 



BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RIJKSWATERSTAAT 
NR ....C.2&& 

De hoofdbrug van Gor inchem bestaat uit 2 verstijfde 
staafboogbruggen met geheel stalen zgn. „o r tho t rope" 
rijvloer, ieder voor zich een opening van 170 m 
overspannend. Aanvankel i jk ingegeven door esthe-
tische overwegingen zijn de versti jvingsliggers van 
de 2 bruggen door lopend geconstrueerd. Aldra bleek 
deze constructie gunstig te zijn ten aanzien van het 
economisch gebruik van staal, alsmede van de stijf
heid tegen doorbuig ingen. 
De vo lgende stap was de invoering van inklemmende 
invloeden aan de be ide uiteinden van de gehele 
brug. Hierdoor bleek uiteindelijk een aanmerkeli jke 
gewichtsbesparing aan randplaten in de versti jvings
liggers mogeli jk, terwijl de stijfheid tegen doorbu ig ing 
wederom aanmerkelijk verbeterde. 
Was deze stijfheidstoename op zichzelf reeds een 
vo ldoende argument om tot de bovenomschreven 
constructiewijze over te gaan, de op de verstijvings-
l igger verkregen materiaalbesparing was van dien 
aard, dat de hogere kosten aan de 2 eindpij lers 
daardoor ruimschoots overtroffen werden. 
Om genoemde redenen werd dus besloten tot toe
passing van de nieuwe constructievorm over te gaan. 
F ig . 1 geeft op schaal het systeem en een overzicht 
van de brug weer. Daaruit kan bl i jken, dat de inklem-
mingen aan de beide brugeinden zijn verkregen door 
een korte uitbouw van de versti jvingsliggers over de 
hoofdop legg ingen heen. Aan het einde van die 
overstekken bevinden zich wederom (veel kleinere) 
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op legg ingen, benevens verankeringen door middel 
van kabels, die dusdanig zijn voorgespannen, dat een 
opl ichten van bedoelde oversteekeinden nimmer kan 
plaatsvinden, bij welke stand van de mobiele belas
ting ook (fig. 2). 

FIG. 2. Trekverankering aan de eindopleggingen 

Voorts werden in de brug van Gor inchem, evenals 
bij het ontwerpen van de brug over het Buiten IJ bij 
Schel l ingwoude, kabelhangers toegepast, waardoor 
het geheel een bi jzonder rank voorkomen verkreeg. 

Berekening 

Het systeem van de hoofdl iggers is vi j fvoudig statisch 
onbepaald . Als statisch onbepaalden zijn gekozen de 
2 staafboogkrachten, de 2 eindmomenten op de ver-
stijvingsligger en het overgangsmoment boven de 
middenpij ler. 
De vering van de overstekken van de verstijvings
liggers is in de berekening verwerkt, doch bleek 
slechts een zeer geringe invloed te hebben, m.a.w. 
de inklemmingen aan de brugeinden zijn praktisch 
star. Het is duideli jk, dat de vering van de kabels 
van de trekverankeringen door de toegepaste voor
spanning niet in het geding komt, immers de over-
stekeinden worden nooit afgelicht. 
Bij het bepalen van de invloedsli jnen is tevens 
rekening gehouden met de buigingsstijfheid van de 
staafboog. 
Uiteindeli jk werden zowel voor de versti jvingsligger 
als voor de staafbogen de invloedsli jnen voor de 
spanningen in boven- en ondervezels berekend. 
Verder zij opgemerkt, dat de bogen excentrisch 
aansluiten op de versti jvingsligger, d.w.z. dat de 
systeemlijn van de boog en de systeemlijn door de 
hoofdopleggingen elkaar snijden juist in de as van 
de orthotropeplaat; dus excentrisch ten opzichte van 
de versti jvingsligger. 

De toepassing van kabels voor de hangers maakte 
een afzonderl i jke knikbeschouwing voor de boog in 
het vlak van de hoofdl iggers noodzakel i jk. Immers 
de kabels, niettegenstaande hun met 7-voudige 
vei l igheid gekozen doorsnede, bezitten een ten op 
zichte van stijve hangers relatief grotere specif ieke 
ver ing. 

De berekening gaf een circa 20 % vergrote virtuele 
kniklengte, d.w.z. dus een kniklengte van 1,2 X de 
veldlengte. De virtuele slankheid blijft echter nog 
van dien aard, dat de vloeigrens maatgevend blijft. 
Bij deze berekening kwam tot uit ing, dat de inklem-
ming aan de booge inden een duideli jk gunstige 
invloed heeft op de stabiliteit tegen uitknikken van 
de boog . 

Het bovenwindverband is tussen de bogen geplaatst 
en eindigt aan beide zi jden in eindportalen, welke 
eveneens in het vlak tussen de bogen l iggen. De 
toepassing van kabels maakt het onmogeli jk een 
portaal tussen de hangers te plaatsen. 
Aangez ien de brug grenst aan een beweegbare brug, 
is een meermalen voorkomen van ,,schaakbordbelas-
t ing" op een van de overspanningen niet denkbee ld ig . 
Het bovenwindverband en de eindportalen zijn 
eveneens op deze bi jzondere belastingtoestand be
rekend, welke een vele malen grotere invloed vormt 
dan de normale in rekening te brengen windbelast ing. 
Zoals bekend mag worden verondersteld, treedt als 
gevo lg van schaakbordbelasting een zijdelings S-
vormige dwang-vormverandering van het windverband 
op. Deze dwang-vormverandering doet een aanmer-
kelijke dwarskracht in de staven van het windverband 
ontstaan. In feite is het windverband hierdoor onder-
worpen aan een krachtswerking ten gevo lge van de 
mobiele belasting. 

Zoals gemakkeli jk valt in te zien, zijn kabelhangers 
praktisch vrij van secundaire spanningen bij half-
belasting van een overspanning. Indien als enkele 
kabel u i tgevoerd, zijn zij bij deze lengten ook vo l 
komen dynamisch stabiel t.a.v. windbelast ing, d.w.z. 
geraken door de winddruk niet in heftige tri l l ingen. 

De verstijvingsliggers zijn als wringingsstijve koker
liggers ui tgevoerd. Hiervan is mede geprof i teerd bij 
de dimensionering van de dwarsdragers, immers de 
wringingsstijfheid werkt inklemmend aan de dwars-
dragereinden bij sterk plaatselijke belastingen, zoals 
die nl. kunnen ontstaan door de enkele zware 60 tons 
vrachtwagens volgens de V.O.S.B. De direkt belaste 
dwarsdragers buigen door en vervormen de verstij
vingsl igger wr ingend, m.a.w. geven een torsie ver
draaiing daarin, terwijl op enige afstand van de 
belaste dwarsdragers de rijvloer verder onvervormd 
is en dus ook de versti jvingsligger zijn normale stand 
heeft. Deze laatste ondergaat dus een heen en terug-
gaande, sterk plaatselijke verdraai ing, waar hij zich 
uiteraard tegen verzet. Het gevo lg is ontlastende 
momenten aan de dwarsdragereinden. 

Voor de rijvloer van Gor inchem waren de ontlastende 
momenten in de zwaarst belaste dwarsdragers ten 
naaste bij even groot als de overbl i jvende momenten 
in het midden, hetgeen uiteraard een aanzienli jke 
winst betekent. Het zal duideli jk zijn, dat om deze 
reden de dwarsschotten in de kokerversti jvingsligger 
een belangri jke primaire taak te verrichten hebben 
en dus in feite een onderdeel vormen van de 
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dwarsdragers, welke dan als open 
portalen zijn op te vatten. 
Eveneens ontlastend werken de als 
zijdelings buiten de rijvloer uitkra-
gend ui tgevoerde r i jwielpaden, die 
bij zware plaatselijke belastingen 
van de hoofdl iggers ook plaatselijk 
vervormd worden en zich daartegen 
verzetten. 
De berekening van de rijvloer vond 
piaats met behulp van de bekende 
differentiaalvergeli jking voor ortho-
trope ri jvloeren, echter met b i jzon
dere, tamelijk bewerkel i jke rand
voorwaarden. 
Het stelsel e igen tri l l ingsgetallen 
van de brug was van dien aard, dat 
windtunnelproeven ter bepal ing van 
de dynamische windstabiliteit over-
bod ig waren. 

Constructieve 
bijzonderheden 

FIG. 3. Dwarsprofiel stalen brug 

De overspanning van de brug is, zoals gezegd 2 X 
170 m, de breedte tussen de leuningen is 25,20 m, 
hiervan is 15 m ri jweg en 2 X 3,50 m fietspad (fig. 3). 
De afstand h.o.h. hoofdl iggers is 16,80 m, de hoogte 
van de bogen is in het midden 24 m. 
De bogen zijn ui tgevoerd in kokervorm, de vorm die 
zich het beste leent voor elektrisch gelaste uitvoering. 
In de top heeft de boog een uitwendige afmeting 
van 1000 X 784 mm en bij de geboorte van 1600 X 
784 mm. De wanddikten zijn van dien aard, dat langs-
versti jvingsribben nog niet nod ig zijn. 
De versti jvingsliggers zijn eveneens kokerl iggers met 
afmetingen in het midden van de brug van 2506 X 
784 mm en bij de op legg ingen van 3520 X 784 mm. 
De lijfplaten zijn 10 mm dik en hebben naast de 
bovenbeschreven, bij de dwarsdragers behorende 
dwarsschotten nog een aantal L vormige langsver-
sti jvingen. De koker heeft slechts 1 randplaat, d ie 
over de voi le lengte dezel fde afmetingen behoudt. 

Rigoureus is een randplaat-beeindiging met kophoek-
las vermeden. 
De rijvloer bestaat uit een orthotrope plaat met 
langsliggertjes om de 30 cm van kraalplatijzer nr. 16, 
aan de onderkant tegen de rijplaat aangelast. 
De dwarsdragers zijn X vormig, lijf plaat 875 X 10 mm 
en randplaat 250 X 14 mm, de eerste eveneens aan 
de onderkant tegen de rijplaat aangelast. De rijplaat 
is over de gehele brug slechts 10 mm dik, ui tge
zonderd bij de boogaanslui t ing, waar plaatselijk 
verdikte gedeel ten zijn, die geleidel i jk overgaan tot 
de normale dikte. 

Bij elk van de op legg ingen zijn 2 dwarsdragers sterk 
verzwaard tot 1 met lijfplaten 1750 X 10 en flens 

250 X 14. Deze dwarsdragers hebben tevens een 
portaalfunctie, nl. de overdracht van alle horizontale 
krachten, d ie zich op de r i jv loerhoogte hebben ver
zameld, naar de op legg ingen. Ook de dwarsschotten 
binnen de versti jvigsliggers zijn aldaar om dezel fde 
redenen sterk verzwaard. 
De hangers bestaan uit zgn. "Patent verschlossene 
Hangebruckesei len" 0 74 mm met een breeksterkte 
van 150 kg /mm 2 . De vei l igheid tegen breuk is ca. 
7-voudig. Zij zijn met behulp van kabelschoenen via 
speciaal geconstrueerde dwarsdragertjes, welke zich 
zowel in de boog als in de versti jvingsligger bevinden, 
bevest igd aan de zi jwanden van de boog resp. de 
versti jvingsligger. 
Het bovenwindverband is van het zgn. ruitvormige 
systeem met horizontalen. De diagonalen zijn uitge
voerd in DIN-30 en de horizontalen in gelaste l-pro-
fielen, lijfplaat 400 X 1200 mm, flenzen 300 X 20 mm, 
terwijl de eindportaalregels uit kokers bestaan, uit-
wendig 740 X 906 mm. 
Behalve het windverband is vrijwel de gehele con
structie in hoogwaard ig staal L.St.52, met een min. 
vloeigrens van 36 kg /mm 2 u i tgevoerd. 
F ig . 2 geeft een detail van de boogaanslui t ingen, 
zowel op de einden als boven de middenpij ler. 
Het totale gewicht van de staalconstructie bedraagt 
rond 3300 ton. 
Wanneer een type brug was gekozen , zoals ze voor 
de oor log werden gemaakt, dan zou hierin 6200 ton 
staalconstructie zijn verwerkt, terwijl het totale ge 
wicht, met inbegrip van het betondek, ongeveer 6000 
ton zwaarder zou zijn geweest. De moderne uitvoering 
leverde daardoor ook een besparing aan de fundering 
van de pijlers op. 



Het fabriekswerk is ui tgevoerd door een combinatie van drie constructie-
werkplaatsen. De vloerconstructie is vervaardigd door F. Kloos & Zonen's 
Werkplaatsen N.V. te Kinderdi jk, de hoofdl iggers door De Vries Robbe 
& C o . N.V. te Gor inchem en de boog door Constructiewerkplaatsen en 
Machinefabriek Braat N.V. te Rotterdam. 
A l le verbindingen van f lenzen, li jfplaten, versti jvingen enz., die in de 
werkplaatsen zijn vervaardigd, zijn gelast. O p de montage is uitsluitend 
geklonken. 
In verband met de montage en de behandel ing van de onderdelen in 
de fabrieken is de hoofdl igger verdeeld in stukken met een lengte van 
10 tot 16 m (fig. 4), de boog in stukken met een lengte van ± 21 m, 
terwijl de rijvloersecties ± 5,40 m breed waren met een lengte van 
eveneens 10 tot 16 m. 
De delen van de hoofdl igger zijn na het gereedkomen ui tgelegd in 
de fabriek. In verband met de beschikbare ruimte zijn telkens drie delen 
samengebouwd. Een gedeel te van de gaten in de dwarslassen is in de 
fabriek opgeru imd, bij het overbl i jvend gedeel te gebeurde dit op de 
bouwplaats. 
De boogde len zijn na het gereedkomen in de werkplaats ui tgelegd en 
de gaten in de dwarslassen geruimd. Het uit leggen geschiedde over 
de halve lengte van een boog (fig. 5). 
Daar een grote breedte van de vloerdelen moei l i jkheden kan geven 
bij het keren in de fabriek voor het maken van de tegenlassen, is de 
breedte van de rijvloer in drieen gedee ld , waardoor de breedte van 
de stukken ongeveer 5,40 m werd. Teneinde de maatvoering te kunnen 
controleren, in het bi jzonder ook in verband met de aan de rijvloer
secties aan te sluiten hoofdl iggers, is de rijvloer over een groot gedeel te 
ui tgelegd (fig. 6). 
De gaten van de lassen in lengterichting tussen de vloerdelen onderl ing 
zijn in de fabriek geruimd, evenals die van de aansluitingen van de 
dwarsdragerdelen onderl ing. Voor de over ige gaten gebeurde dit weer 
op de montage. In de fabrieken werden alle delen door middel van 
staalstralen van de walshuid ontdaan. 

Het fabriekswerk 

FIG. 4. Het lassen van een der 
hoofdliggerdelen bij De Vries Robbe 
& Co. N.V., Gorinchem 







De montage 
De montage is ui tgevoerd door 
Bijker's Aannemingsbedri j f te Go r i n 
chem. In verband met een goede 
werkverdel ing en ter voorkoming 
van te veel hinder voor de scheep
vaart is in 1959 de zuidel i jke over-
spanning gemonteerd en in 1960 
de noordel i jke. Hierdoor is steeds 
een doorvaartopening beschikbaar 
geb leven voor de scheepvaart. 
Tussen de pijlers zijn vijf hulpjukken 
geheid (fig. 7). Met de montage is 
begonnen bij de zuidel i jke pijler. 
De eerste drie hoofdl iggerstukken 
zijn op de werf van de firma Bijker 
samengeklonken tot stukken van 
ruim 38 m lengte en een gewicht 
van ca. 75 ton. Nadat deze stukken 
op de zuidel i jke pijler en het eerste 
hulpjuk waren geplaatst konden de 
vo lgende stukken worden aange
bracht, waarbij elk tweede stuk 
weer op een hulpjuk kwam te l ig
gen. De lassen tussen de onder-
steuningen waren in de fabriek 
geruimd, zodat de stukken op 
pennen en bouten konden worden 
gemonteerd. Het plaatsen gesch ied-
de met behulp van een dr i jvende 
bok (fig. 8). 
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FIG. 7. Schema van de montage met hulpsteunpunten 

FIG. 8. Montage van een hoofdliggerdeel boven middensteunpunt 



FIG. 9. Ophijsen van een vtoersectie 

Na het plaatsen van de eerste hoofdl iggerstukken 
konden de vloersecties aangebracht worden. Deze 
secties hadden een gewicht van ongeveer 14 ton. 
Zij werden met een portaalkraan van de bakken 
gehesen (fig. 9) en op een ti jdeli jke, verplaatsbare 
ondersteuning neergelaten. De lassen in lengterichting 
waren in de fabriek geruimd, evenals de lassen in 
de dwarsdragers, zodat na het aanbrengen van pen-
nen en bouten de hulpondersteuning kon worden 
verrold, voor het plaatsen van de vo lgende secties. 
De fietspadsecties werden aangebracht met behulp 
van een dri jvende bok. 
Tenslotte zijn de boogde len aangebracht, eveneens 
beginnend van de zuideli jke pijler uit. Hiertoe zijn 
op de brug hulpsteunpunten aangebracht. Voor het 
hijsen werd een derrickkraan gebruikt (fig. 10). Na 
het afklinken van de boog zijn de hangkabels in de 
boog gehangen. 
Het afklinken van de rijvloer en de hoofdl iggers 

geschiedde zodan ig , dat de dwarslassen boven de 
hulpsteunpunten voor lop ig los bleven. Na het geheel 
afklinken van de gedeel ten aan weerszijden van een 
dwarslas werd de som van de hoekverdraai ingen boven 
het hulpsteunpunt t.g.v. de doorbuig ingen van ieder 
dee l , door vi jzelen tot nul gereduceerd, waarna ook 
deze dwarslas kon worden geruimd en geklonken. 
Na het afklinken van de gehele rijvloer van een 
overspanning is deze door vi jzelen op de hulpsteun
punten omhoog gebracht, waarna de hangkabels ook 
aan de hoofdl igger konden worden bevest igd. De 
dikte van de vul l ingen, die tussen de kabelsockets 
en de ophangstoel nodig waren, was te voren be 
paald. Na het afvijzelen kwam de rijvloer in de kabels 
te hangen en kwam na verder afvi jzelen vrij van de 
hulpsteunpunten. 

De hulpsteunpunten konden daarna worden verwijderd 
(fig. 11). 
Na het gereedkomen van het noordel i jke brug-
gedeel te en het asfaltdek konden de verankerings-
kabels aan de einden van de brug op de vereiste 
spanning worden gebracht. 
Het stalen rijdek is afgedekt met een laag gietasfalt 
van een speciale samenstelling. 
De totale dikte van de asfaltlaag bedraagt 5 cm op 
de ri jweg en 4 cm op de fietspaden. 
Na het staalstralen van het stalen dek werd zo vlug 
mogelijk een laklaag aangebracht, daarna een kleef-
laag en vervolgens 2 lagen gietasfalt van verschil lende 
samenstelling. 
Het aanbrengen hiervan werd ernstig vertraagd door 
de voortdurende regenval in de afgelopen herfst- en 
winterperiode. 
De leuningen konden eerst worden afgesteld na het 
aanbrengen van het asfaltdek, teneinde er zeker van 
te zijn, dat een v loeiende lijn werd verkregen. 

FIG. 10. Montage van de bogen en verbanden 
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De beweegbare brug 

FIG. 12. Schema van de bascu/ebrug 

In verband met de belangen van bestaande en eventueel in de toekomst 
nog op te richten scheepswerven bovenstrooms van de brug werd het 
nodig geacht ook een beweegbaar gedeel te in de overbrugging op 
te nemen. 
Om verschil lende redenen (kosten, onbeperkte doorvaarthoogte, e.d.) 
bleek een normale basculebrug het meest in aanmerking te komen. 
De doorvaartbreedte werd op 30 m bepaald. 
De staalconstructie van deze brug, die evenals de montage werd uit
gevoerd door Gusto Staalbouw te Schiedam, bestaat uit 2 hoofdl iggers 
van elektrisch gelaste kokerl iggers, met als rijvloer dwarsliggers en 
langsliggers, waarover een houten dek, voorz ien van een slijtlaag (fig. 
12 en 13). 
De lengte van draaipunt tot voorop legg ing bedraagt 36,5 m, die van 
de staart 12,5 m. De hoogte van de hoofdl igger is normaal 3 m, doch 
bedraagt ter plaatse van het draaipunt zelfs 5 m. 
Het gewicht van de staalconstructie is 600 ton. Met een gewicht aan 
houten dek van 100 ton en van 540 ton aan ballast is het totale eigen 
gewicht 1240 ton. 

De brug is elektrisch beweegbaar, 
terwijl een nooddieselaggregaat kan 
worden ingeschakeld bij eventueel 
uitvallen van de stroom. 
Het bewegingswerk is voor deze 
betrekkelijk grote brug nogal een
voudig u i tgevoerd; de motoren met 
tandwielkasten zijn achter op de 
staart geplaatst en de aangedreven 
rondsels bewegen de brug langs de 
vaste tandbanen in de kelder. 
Door toepassing van de zgn. schelp-
constructie is ook de elektrische 
installatie weinig gecompl iceerd; 
vaak wordt bij een dergeli jk type 
brug bij het d icht leggen een snel-
heidsregeling toegepast met behulp 
van een Ward-Leonard aandri jving. 
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FIG. 16. Invaren van de bascu/ebrug met 4 drijvende bokken 

In dit geval echter is normale draaistroom gebruikt, 
waarbij een zeer geleidel i jke snelheidsvermindering 
nabij de op legg ing op mechanische wijze wordt 
verkregen met de schelp, die om een horizontale as 
draait als de rondsels ingri jpen. 
Tevens wordt hiermee de brug in gesloten stand vo l 
doende opgezet om een vaste l igging onder het 
verkeer te verzekeren. 
De brug werd op een hell ing van de Werf Gusto 
geheel in elkaar gebouwd en van daar met behulp 
van vetsleden binnen bereik van bokken gebracht 
en op bakken geplaatst (fig. 15). 
Ten behoeve van de verplaatsing van het zwaartepunt 
werd de brug vervoerd en op zijn piaats ge legd met 
de ballastkist aan het kopeinde (fig. 16). 
Na het inbrengen met behulp van 4 bokken werd 
de baliastkist met 2 bokken gemonteerd en werden 
het houten dek en de ballast aangebracht. 
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Ontwerp en leiding : Rijkswaterstaat, Directie Bruggen, 
's-Gravenhage 

Vloerconstructie : F. Kloos & Zonen's Werkplaatsen N.V., 
Kinderdijk 

Hoofdl iggers : De Vries Robbe & Co. N.V., Gor inchem 

Bogen : Constructiewerkplaatsen en Machinefabriek 
Braat N.V., Rotterdam 

Basculebrug : Gusto Staalbouw, Schiedam (incl. montage) 

Montage vaste brug: Bijker's Aannemingsbedri j f N.V., Gor inchem 

Tekst : Rijkswaterstaat, Directie Bruggen 

Fotografie : Rijkswaterstaat, pag. 1, 5, 7, 8, 11, 12 
C. H. J . Seijen ten Hoorn, omslag, pag. 4, 
6, 7, 9, 
Foto Rouw, pag. 5 
Rotterdamse Droogdok Mi j . , pag. 11 

Ontwerp en lay-out: E. Jans en W . C. M o l 

Cl iche's : Cl ichefabriek Oost -Neder land, Enschede 

Druk : N.V. Drukkerij Insulinde, Hengelo 




